
ALAFORS. Grattis Ahla-
fors Bryggerier!

Ahle Julöl pryds av 
Sveriges finaste eti-
kett.

Det har Bryggerik-
lubben slagit fast i en 
omröstning bland sina 
medlemmar.
Bryggeriklubben bildades 
1982 och består av ett 130-
tal medlemmar runtom i 
Norden, med ett aktivt in-
tresse för bryggerinäringen. 
Medlemmarna samlar allt 
som har med bryggerier att 
göra.

– Vår klubb är till störs-
ta delen en samlarförening. 
I första hand gäller det eti-
ketter, men en del medlem-
mar har större samlarområ-
de än andra. Det kan handla 
om glas, kapsyler, ölunder-
lägg och så vidare, säger 
Sören Borgström, ordfö-
rande i Bryggeriklubben 
sedan 1986.

Bryggeriklubben arrange-
rar medlemsträffar två gånger 
om året. I samband med dessa 
träffar besöks ett brygge-
ri med tillhörande guidning 
och ölprovning.

– Vi har tittat på alla svens-
ka bryggerier och har även 
varit över i Norge, Finland 
och Danmark, säger Sören 

Borgström.
Förra söndagen hade 

Bryggeriklubben bjudit in sig 
själva till Ahlafors Bryggerier. 
Besöket i den gamla spinne-
rifabriken tjänade två syften. 
Förutom en rundvandring i 
det lokala bryggeriet passa-
de man också på att överläm-
na diplom och standar till ar-
rangören. Detta som ett bevis 
för att Ahle Julöl vann Bryg-

geriklubbens omröstning om 
årets etikett 2007.

– Jag är mycket stolt över 
den här utmärkelsen, säger 
Ahlafors Bryggeriers Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

– Den vinnande etiket-
ten är inte ursprungsorigi-
nalet. Peter Lager och jag 
har ändrat utformningen lite 
grann, bland annat färgen 
plus att vi lade till en flygan-

de tomte, berättar ”Cralle”.
På tal om julöl så är årets 

första brygd redan satt. Den 
första tappningen beräknas 
ske i början av november.

– Totalt ska vi göra åtta 
brygder vilket genererar 14-
15 000 liter öl, avslutar Chris-
ter Sundberg.
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Ahlafors Bryggerier har stil och etikett
– Ahle Julöl vann flest röster

Ahle Julöl vann Bryggeriklubbens omröstning om Sveriges finaste öletikett 2007. Fören-
ingens ordförande Sören Borgström och vice ordföranden Ingmar Strannevik överlämnade 
diplom och standar till Ahlafors Bryggeriers Christer ”Cralle” Sundberg i samband med en 
medlemsträff förra söndagen.

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Phönix-Hotel Seeblick ★★★★    
Det 4-stjärniga Hotel Seeblicks historia 
går ända tillbaka till 1866 och här bor 
man strax vid stranden med utsikt 
över Wismarbukten och ön Poel. Här 
kan ni njuta av den friska havslukten 
och lyssna till de böljande vågorna 
skvalpa, medan ni spatserar på den 
350 m långa båtbron Seebrücke eller 
går en tur vid segelbåtshamnen. Ni 
kan också använda er av rabatten på 
entrén till Erlebnisbad Wonnemar (4 
km), ett 15.000 kvadratmeter stort 
vattenland som är ett rent paradis 
för vattendjur i alla åldrar: Här finns 
både vågbassäng, vattenrutschbanor, 
bastulandskap och möjlighet för sköna 
wellnessbehandlingar. Från hotellet 
är det endast några få kilometer in 
till Wismars stämningsfulla gamla 
stadsmitt, där man kan se de tydliga 
spåren från stadens forntid som rik och 
central hansastad under medeltiden. 

Valgfri ankomst
fram till 21.12.2008 samt i perioden
4.1.-28.6.2009 och 1.10.-21.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.699:-
• 3 x övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 2 rätters middag/buffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 15 % rabat på entré til 
 “Erlebnisbad” Wonnemar

Kör-själv-resor med

Strandhotellet i Wismar

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

   
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Centrumhotell i Berlin

Enkelrum kr. 1.449:-. Voksen i ekstrasäng 699:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-.  

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per pers. i dubbelrum

 899:-
3 dagars weekend på 3-stjärnigt 
hotell vid Kurfürstendamm

Hotel Imperial Berlin ★★★

Önskar ni att bo där mycket händer runt 
omkring och endast ha några få hundra 
meter från Kurfürstendamm i centrum 
av det tidigare Västberlin, är Hotel 
Imperial helt perfekt. Kurfür-stendamm 
är Berlins svar på Champs Elysée – här 
finner man caféer och restauranger 
samt massvis av olika butiker med allt 
från Gucci till H&M. Här finns också en 
av världens mest artrika zoologiska 
trädgårdar – Berlin Zoo, med den 
berömda isbjörnen Knut och den 
sönderskjutna Gedächtniskirche som 
ligger på kort avstånd från hotellet. 
Och har ni lust till att utforska ännu fler 
ställen, ligger både S- och U-bahn nära 
hotellet – därmed är ni snabbt framme 
vid några av Berlins andra sevärdighe-
ter som t.ex. Alexanderplatz med det 
markanta Fernsehturm, som kan ses 
nästan från överallt i Berlin.

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg

Valfri ankomst
i perioden 1.11.-26.12.2008 samt
4.1.-29.3.2009 och 1.7.- 14.8.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-14 år ½ pris

i förälders rum.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 2.499:-. Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.  

Hotel Imperial Berlin 

Phönix-Hotel Seeblick

MÖJLIGHET
FÖR EXTRADYGN

kr. 499:-.

TÄVLING
Vinn drömresan på
www.happydays.nu

Visning av 
ARKEOLOGISK 

UTGRÄVNING I HEDE

Torsdagen 16 oktober kl. 16.00
visar arkeologer från Västarvet 

utgrävningen i Hede 
(brons- och järnålder). 

Samling vid skylt till Hedevägen. 

Läs mer på: www.utgangspunkten.se 

Mer info: Christina Toreld, 
tfn: 0702 18 25 20 

Välkomna!

ALAFORS. Det skrat-
tades hjärtligt runt 
borden.

”Vi är vackrast när 
det skymmer” bjöd på 
uppskattad underhåll-
ning när PRO Ale Norra 
arrangerade kulturträff 
i torsdags.

– Mycket lyckat, kon-
staterade ordföranden 
Stig Andersson.

PRO Ale Norra arrangerar 
kulturträffar två gånger om 
året, på våren och hösten. 
En kommitté om åtta perso-
ner bestämmer upplägget för 
eftermiddagen och hur pro-
grammet ska se ut.

– De arbetar självständigt 
och träffarna är väldigt popu-
lära bland våra medlemmar, 
säger Stig Andersson.

Till höstträffen kom när-
mare 90 personer och att 
döma av sorlet och skratten 
i salongen verkade samtliga 
roade av den underhållning 
som serverades. Sång och 
musik varvades med vitsar, 
lustfyllt framförda av Leif 
Randers. Denne outtröttlige 
historieberättare från Major-
na gjorde succé när han gästa-
de ”Skratta & Sjung” i Starr-
kärrs bygdegård förra sönda-
gen, lika populär gjorde han 
sig hos PRO:s anhängare.

Slutsålda lotter
– Det var sannerligen roligt, 
säger Stig Andersson.

I sedvanlig ordning bjöds 
besökarna även på kaffe och 
smörgås. Lotterierna sålde 
slut och på en av ringarna 

fanns det hembakat bröd i 
vinstpotten.

Nästa pensionärsaktivitet 
äger rum fredagen den 24 ok-
tober då det blir dans i Med-
borgarhuset.

– Det är ett samarrang-
emang mellan de tre PRO-
föreningarna i Ale, poängte-
rar Andersson.

Friskvårdsträff blir det för 
Ale Norras medlemmar tors-
dagen den 6 november.

Det skrattades runt borden och stämningen var på topp i 
Medborgarhuset.

”Vi är vackrast när det 
skymmer” stod för un-
derhållningen på PRO Ale 
Norras kulturträff i tors-
dags. Leif Randers berättade 
historier på löpande band.

Skrattfest för PRO

SKRATTADE OCKSÅ

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


